
  



 

 

 

 
 

 

 

 

 املؤمتز العلمي الضابع لللية اآلدابحبوث 

 التغريات املناخية يف ليبيا 
 ) االجتاهات والتداعيات (

 م9299ديشمرب  92سرت 
 

 

 تهظيم وإشزاف:

 جامعة صزت قضم اجلغزافيا بللية اآلداب/

 

 

 حتزيز

 أنور فتح اهلل امساعيلد. أ.                        د. حضني مضعود أبومديهة      أ. 

 

 

 

 املزاجعة اللغوية

 د. فوسية أمحد عبداحلفيظ الواصع

 

 

 

 

 امعة صزتمزكش البحوث واالصتشارات جبمهشورات 

 م2222الطبعة األوىل 



 

 

 

 
 

 

 

 حبوث املؤمتز العلمي الضابع لللية اآلداب

 ) االجتاهات والتداعيات ( يف ليبيا التغريات املناخية
 
 
 

 

 

 

 للكتاب الوكالة الليبية للرتقيم الدولي املوحد

 دار الكتب الوطنية 

 ليبيا –بنغازي 

 

 2222922  -  2226902 - 2220209هاتف:   

 2220209بريد مصور: 

 nat_lib_libya@hotmail.comالبريد االلكتروني: 

 
 م8288/  218رقم اإليداع القانوني  

  ISBN 978–9959–891–34-1رقم اإليداع الدولي: ردمك
 

 

 

 

 

مجيع البحوث واآلراء املهشورة يف يذا املؤمتز ال تعرب إال عو وجًة نظز أصحابًا، 

 امعة صزت.جب مركز البحوث واالستشاراتوال تعلط بالضزورة رأي 

 

 

 صزت امعةجب ركز البحوث واالستشاراتملحمفوظة  والطبع حكوق الهشز

 م2222الطبعة األوىل 



 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 

 

 

 
 

 (.75عراف : آية )سورة األ
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

 

 سليمان مفتاح الشاطرد. 
 رئيط جامعة صزت

 املشزف  العام للمؤمتز

 

 

 الطيب حممد القيبد.  أ.
 وكيل الشؤوى العلمية جبامعة صزت

 رئيط اللحهة التحضريية للمؤمتز

 

 

 أعضاء اللحهة التحضريية

 صداقةعلي د. عبدالعزيز  أ.

 د. امساعيل فرج عبدالناصر

 نايــــــمد الغـــــعة حمــمج أ.

 عبداحلليم مفتاح الشــاطر

 ريلـــد. وائل حممد جب أ.

 د. جربيل صاحل الديبالي

 ة على احممدــــــــولـــــخ أ.

 يوسف حممد الكرامي

 األمسر حممد علي

 

 

 أ. د. أنور فتح اهلل امساعيل
 العلمية للمؤمتزرئيط اللحهة 

 

 العلمية أعضاء اللحهة

 أ. د. حشني مشعود أبومدينة

 ود علي بريبشـــــــــــــأ. د. مول

 أ. د. الصيد صاحل اجليالني

 ود حممد سليمانـــــــد. حمم

 داهلل المهـــأ. د. حممد عب

 أ. د. خالد حممد بن عمور

 أ. د. إبراهيم اهلادي دخيل

 يويدــادة حممد هـــــــد. غ

 

 



 

 

 

 املؤمتر العلمي السابع لكلية اآلداب 

 املهاخية يف ليبيا ) االجتاهات والتداعيات (التغريات 

 م9299ديسمرب  92سرت 

 

 أ

 

 

 

 

 

 احملتويات

 الصفحة عهوان البحث

 كلمة رئيس اجلامعة
 د -ج  د. سليمان مفتاح الشاطر

 كلمة عميد كلية اآلداب
 و -ه  د. امساعيل فرج عبدالناصر

 كلمة رئيس اللجنة العلمية للمؤمتر
  هللا امساعيلد. أنور فتح  أ.

 أثر الزحف العمراين على اخلصائص احلرارية يف مدينة طربق 
 م(8159 – 5891للمدة )

 د. أمَتة أمحد عثمان جودة            د. مجعة أرحومة مجعة اجلايل        د. زلمود دمحم زلمود سليمان
1 - 22 

 يف مدينة طربق أثر ادلناخ على الراحة الفسيولوجية لإلنسان
 46 - 23 أ ـ عبد الناصر دمحم عبد السالم ادلسوري                           أ ـ مرعي راف هللا سعد الفخاخري 

 (8185-5898للمدة )بين وليد  منطقةخصائص موجات احلر يف 
 68 - 47 أ. زينب عبد احلق عبد اجمليد

 على تقلبات الطقس  حرتار ادلفاجئ يف السرتاتوسفريأتثري ظاهرة اال
 أ. عاشور صاحل ساسي

69 - 92 

 (8185 – 5895التغري ادلُناخي يف الرايح السطحية إبقليم فزان للفرتة )
 116 - 93 أ. دمحم بلقاسم على                                    د. مفيدة أبوعجيلة بلق

 الساحل اللييبأثر التغريات ادلناخية على اجتاهات التغري يف عناصر مناخ 
 سليمان حيي السبيعي د.                             خالد صطم عطية د.

117 - 141 

 

 

 

 

 



 

 

 

 املؤمتر العلمي السابع لكلية اآلداب 

 املهاخية يف ليبيا ) االجتاهات والتداعيات (التغريات 

 م9299ديسمرب  92سرت 

 

 ب

 

 

 

 احملتويات

 الصفحة عهوان البحث

تقدير اآلاثر احملتملة للتغري منسوب سطح البحر على ادلناطق العمرانية مبدينة زوارة 
 ابستخدام التقنيات ادلكانية.

 د. علي مصطفى سليم                              بريبش      مولود علي  .أ.د
141 - 164 

معدل تغري كميات مياه الري يف ظل التغري يف درجات احلرارة ادلستقبلية على 
 احملاصيل الزراعية يف مناطق غرب ليبيا )سهل جفارة(

 كرمية خليل دمحم الًتكي  أ.                           عماد رجب عاشور الغرايين أ.         
165 - 176 

 التغري يف درجة احلرارة العظمى يف حمطة مطار طرابلس اجتاهات منذجة 
 .يف التطرف احلراري( وأثرها 8188 – 5895للفرتة )

 أ. أمسهان علي ادلختار عثمان
177 - 211 

 أتثري الغطاءات األرضية على درجة حرارة سطح األرض مبدينة بين وليد
 218 - 211 عقيلو سعد ميالد دمحمأ. 

 وأثره على البيئة وادلوارد ادلائية يف ليبيا لتغري ادلناخيا
 241 - 219 سليمان صاحل الباروين أ.

 لدى اجلمهور يف ليبيا (التغري ادلناخي)ثقافة مفهوم و 
 261 - 241 يونس شعبان الفناديأ. 

 حتليل اجتاه تغري درجة احلرارة بثالث حمطات مناخية يف مشال غرب ليبيا  
 م8152-5891للفرتة 

 ـ الصادق مصطفى سوامل د
261 - 284 

CONTRIBUTION OF GLOBAL NATURAL GAS 

FLARING IN CLIMATIC CHANGES, A Local Case Study 

Ibrahim M. Abou El Leil           Ahmed Mohammed  
285 - 312 

 

 

 

 



 

 

 

 املؤمتر العلمي السابع لكلية اآلداب 

 املهاخية يف ليبيا ) االجتاهات والتداعيات (التغريات 

 م9299ديسمرب  92سرت 

 

 ج

 

 

 

 

 

 

 كلمة رئيس اجلامعة

 

 بسمميحرلا نمحرلا هللا 
 واليتوالندوات العلمية وورش العمل، رات ادلؤمتك العلمية ادلناشط وتشجيع دعم طارإ يف      

 على استمراريتها؛ احلفاظو  اليت تسعى إىل إرسائها الرئيسة مهامها إحدى أهنا اجلامعة ترى
التعليمية إميااًن منها  العلمية هبذه ادلناشطمنذ أتسيسها على االىتمام اجلامعة دأبت عليو 
إدراكاً اليت أولتها اجلامعة اىتمامًا خاصًا ، تها، ومن أىم ىذه ادلناشط ادلؤمترات العلميةأبمهي

منهجية  حيث أصبحت ،يف حتقيق التقدم والتطور احلضاري واستمراريتوفاعليتها منها مبدى 
م هبا يف ادلؤسسات األكادميية ومراكز ساليب القيام بو من األمور ادلسل  أالبحث العلمي و 

يفتح آفاقاً  البحوث، وعالوة على ما حيققو البحث العلمي من منافع للمجتمع اإلنساين فإنو
؛ ممّا ُيسهم يف حتسُت مهاراتو الفكرية والثقافية واالجتماعية ؛معرفيًة جديدًة أمام الباحث

 إحدى وتنظيم اجلامعة برعاية التخصصية ت العلميةراادلؤمت من عدًدا معةولذلك عقدت اجلا
وكان لكلية اآلداب نصيب األسد، إذ نضمت فيما مضى ستة مؤمترات علمية،  الكليات،

، "(االجتاهات والتداعيات"التغريات ادلناخية يف ليبيا )واليوم تعقد مؤمترىا السابع بعنوان 
 اجلغرافيا ابلكلية.والذي ينظمو ويشرف عليو قسم 

زلور اىتمام إن  موضوع التغَتات ادلناخية من ادلوضوعات ادلهمة اليت أصبحت 
ادلنظمات الدولية وعلى رأسها األمم ادلتحدة، واذليئة احلكومية الدولية ادلعنية بتغَت ادلناخ 

(IPCC بشكل خاص؛ وذلك ألمهيتها يف صناعة القرار الدويل بعد أن كانت حبيسة )
ناخ من جهود ضخمة تتبلور يف األر 

ُ
وقة العلمية، وما تقوم بو األمم ادلتحدة وبرانرلها ادلعٍت ابدل

دولة كان آخرىا  922عقد اتفاقيات دولية ومؤمترات سنوية بشأن تغَت ادلناخ ومبشاركة حنو 
((COP27  م( بشرم الشيخ جبمهورية مصر 9299الذي ُعقد يف الشهر ادلاضي )نوفمرب

التغَت ادلناخي من أبرز ادلشكالت اليت تسعى مجيع دول العامل  خَت دليٍل على أن  ذلو  العربية
 .للحد من آاثرىا دلا ذلا من تداعيات خطرة على النظم البيئية واألنشطة البشرية
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فإننا  "(االجتاهات والتداعيات"التغريات ادلناخية يف ليبيا )إذ نبارك انعقاد مؤمتر وحنن 

العلمية  اناللج نتقدم ابلشكر إىل الُبح اث ادلشاركُت ببحوثهم القّيمة من أجل إثراء ادلوضوع، كما نشكر
أسهمت يف  اليت كافة اجلهاتواكبت جتهيزاتو األولية إىل حلظة االنعقاد، كما حنيي  اليت و التحضَتية للمؤمتر، و 

 .ىذا ادلؤمتر العلمي إجناح
النعقاد ادلؤمترات والندوات العلمية اذلادفة اليت حاضنة جامعة سرت ترحب أبن تكون  فإن   .ختاًما.و 

 .ليبيامستقبل وطننا احلبيب تسهم يف بناء 
 

 وسدد ُخطاكموفقكم هللا 
 والسالم عليكم ورمحة هللا وبركاتو

 
 د. سليمان مفتاح الشاطر

 رئيس جامعة سرت
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 كلمة اللجهة العلمية:

 

 بسم هللا، احلمد هلل، والصالة والسالم على رسول هللا، وعلى آلو وصحبو ومن وااله، وبعد:
فموضوع ىذا ادلؤمتر ىو الشغل الشاغل للمختصُت، واالىتمام احلاضر للمتابعُت؛  

ألن  التغَت ادلناخي ىو السبب الرئيس يف التغَت الفعلي لكثَت من مسارات احلياة يف شىت 
نواحيها، خاصة يف دولة مثل ليبيا، حيث  أن  األنشطة البشرية غَت مرشدة والنظم البيئية 

ن لزامًا معرفة االجتاىات مث التداعيات للتغَتات ادلناخية حىت يتسٌت ىش ة؛ لذلك كا
 االستعداد لكل ما ىو مرتقب أو متوقع، وىذا ما هتدف إليو زلاور ادلؤمتر، وقد جاءت على

 النحو اآليت:
 : اجتاىات التغَتات ادلناخية يف ليبيا.احملور األول
 آاثر األنشطة البشرية على التغَتات ادلناخية. احملور الثاين:

 تداعيات التغَتات ادلناخية. احملور الثالث:
 اسًتاتيجيات التكي ف مع التغَت ادلناخي. احملور الرابع:

قدمة لل جنة العلمية مثانية وثالثُت ملخصاً، وعدد األحباث 
ُ
وقد بلغ عدد ادللخصات ادل
دلقبول منها أربعة عشر حبثًا وفقًا للمعايَت العلمية والفنية ادلرسلة مخَس وعشرين حبثاً، عدد ا

 اليت اعتمدهتا اللجنة العلمية. 
      ومن ابب االعًتاف ابدلعروف، وإرجاع الفضل إىل أىلو، فإن اللجنة العلمية
      تتقدم بوافر الشكر والتقدير واالحًتام وعظيم االمتنان جلامعة سرت متمثلة يف السيد:

وكيل اجلامعة للشؤون  أ. د. الطيب دمحم القيبرئيس اجلامعة، و ان مفتاح الشاطر د. سليم
    ،مدير إدارة الدراسات العليا والتدريب ابجلامعة أ. د حسني مسعود أبومدينةالعلمية، و 

رئيس قسم  أ. مجعة دمحم الغنايعميد كلية اآلداب، و  د. إمساعيل فرج عبد الناصرو 
اللجنة التحضرية، وكل من أسهم معهم يف ىذا  سادة رئيس وأعضاءاجلغرافيا، وكذلك ال

 العمل الكبَت.
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جندد ذلم الشكر والتقدير الحتضاهنم ىذا ادلؤمتر، والعمل على جناحو على ىذا النحو 

 ادلتميز الرائع.
 
ُ
تقدمي ما إىل قدمة يف ىذا ادلؤمتر وتتطلع اللجنة العلمية من خالل البحوث الرصينة ادل

 .النفع واخلَت لبالدانفيو 
 
 

 أ. د. أنور فتح اهلل إمساعيل

 رئيس اللجهة العلمية
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 د. حممود دمحم حممود سليمان

 جامعة طربق /كلية اآلداب  /اجلغرافياأستاذ ُمساعد بقسم 
soliman4075@tu.edu.ly 

        
 د. أمرية أمحد عثمان جودة                                     د. مجعة أرحومة مجعة اجلايل         

 جامعة طربق/ كلية اآلداب  /اجلغرافيا زُلاضر بقسم                       جامعة طربق /كلية اآلداب  /أستاذ ُمشارك بقسم اجلغرافيا
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 ادللخص:

بُت الزحف العمراين يف مدينة طربق والتغَت يف خصائص  تسعى ىذه الدراسة للكشف عن العالقة
وذلك برصد الزحف العمراين على األراضي الزراعية احمليطة  ،م(2018 – 1985درجات احلرارة للمدة )

 حجم ىلصغرى وادلعدل العام. وللتعرف علعلى ادلعدالت السنوية لدرجات احلرارة العظمى وا هابدلدينة وأتثَت 
ُأخذت من  -لفًتات زمنية سلتلفة  -الزحف العمراين يف منطقة الدراسة، دتت االستعانة بصور فضائية 

م(، ومن جهة أخرى 2018، 2007، 1996، 1985( للسنوات )Google Earth proبرانمج )
ق اعتمدت الدراسة على بياانت مناخية متمثلة يف متوسطات احلرارة العظمى والصغرى حملطة أرصاد طرب 

م(. وإلجياد 2018 – 1985شرقًا للمدة ) 230,563مشااًل، وخط طول  320,063الواقعة على دائرة عرض 
العالقة اإلحصائية بُت ادلتغَتين )الزحف العمراين ودرجات احلرارة( اُستخدم معامل االرتباط ومعادلة 

ة بُت كل من الزحف العمراين االحندار. توصلت الدراسة إىل وجود عالقة اجيابية قوية وذات داللة إحصائي
وادلعدالت السنوية لدرجات احلرارة الصغرى وعالقة اجيابية ضعيفة نسبًيا مع ادلعدل السنوي العام، بينما  
كانت العالقة معدومة مع ادلعدالت السنوية لدرجات احلرارة العظمى. أي أن الزايدة السريعة يف ادلساحة 

 ( تبعها ارتفاع ملحوظ  يف درجات احلرارة الصغرى.2018 ــــــــ 1985العمرانية خالل ادلدة )
الزحف العمراين، درجة احلرارة العظمى، درجة احلرارة الصغرى، ادلعدل السنوي، مدينة  الكلمات ادلفتاحية:

 طربق. 
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Abstract:  
The study aims out to show the relationship between 

urbanization and the change in temperature characteristics in 

Tobruk City for the period (1985-2018) by monitoring the urban 

sprawl and its  impact on the annual maximum, minimum and 

average temperatures. Satellite images were used for different 

periods of time from (Google Earth pro) for years(1985, 1996, 

2007, 2018). Moreover, the study has relied on temperatures data 

at Tobruk meteorological station. To find the statistical 

relationship between the two variables (urbanization and 

temperatures) the correlation coefficient and regression equation 

were used. The study found a strong positive correlation between 

urbanization and annual averages of minimum temperatures and a 

relatively weak positive relationship with the overall annual rate, 

while there is no relationship  with the annual rates of. 

Keywords: Urban growth, maximum temperatures, minimum 

temperatures, annual average, Tobruk city. 
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 ادلقدمة: .1
النمو العمراين على األراضي الزراعية وادلساحات اخلضراء من أىم العوامل اليت  د  يـُع3 

تعمل على خلق بيئة غَت طبيعية حول ادلدن، وتُعرف ىذه ادلشكلة ابلزحف العمراين 
(Urban sprawlيف النطاق اجلغرايف ) مبشاريع سكنية غالباً  يتميز والذي للمدينة 

 احلضرية يف ادلناطق استيعاب الزايدة السكانية منخفضة الكثافة وذلك من أجل
(Rafferty, 2020 .) والتحضر ظاىرة عادلية من ادلتوقع أن تستمر يف الزحف لعقود

وكلما ازداد الزحف يف ادلخططات السكنية ازدادت األنشطة  ،(OECD, 2006قادمة )
البشرية شلا يًتتب عليو تغَتات مناخية داخل ادلدن أمهها االرتفاع يف درجات احلرارة خاصة 

حيث تؤدي اخلصائص الطبيعية ادلتباينة للسطوح ادلختلفة ادلعرضة لإلشعاع إىل  ،الصغرى
ليت واثلث من احلجر الرملي أو طح مائي وآخر إسفخلق تباينات يف الُنظم احلرارية، بُت س

مسنت ورابع عشيب، كما تبدو يف  كافة ادلدن فوارق زللية يف درجة احلرارة تنبع من كثافة اإل
البناء، ومدى وجود مساحات خضراء، جبانب اتساع الشوارع ووجهتها، ودرجة تضرس 

ستخدمة يف البناء  (. فادلواد الص1991األرض ادلقامة عليها ادلدينة )موسى، 
ُ
ناعية ادل

كاخلرساانت األمسنتية والطرق اإلسفلتية حتتفظ ابإلشعاع الشمسي فًتة أطول، األمر الذي 
يؤدي إىل ارتفاع ادلعدالت العامة لدرجات احلرارة عن طريق احلمل احلراري. كما إن لألراضي 

تعمل على تربيد اجلو الزراعية وادلساحات اخلضراء أمهية كبَتة داخل ادلدن وحوذلا، فهي 
وخفض درجات احلرارة، وإن شجرة كاملة الزحف تنتج كميات كبَتة من ادلاء تؤدي إىل تربيد 

ساعة يف  20اذلواء ورفع الرطوبة النسبية مبا يعادل مخس مكيفات حبجم متوسط تعمل دلدة 
إضايف يف  اليوم، وأيضًا يزداد معدل التبخر نتح بتشجيع حركة اذلواء شلا يؤدي إىل ختفيض

(، ويظهر ذلك واضحًا يف 2006درجات احلرارة يف فصل الصيف )أبو رحيل وآخرون، 
 احلدائق وادلنتزىات الكبَتة داخل ادلدن.

أن الزايدة السكانية ترتبط بتغَت استخدامات األراضي حول ىذا وتؤكد التقارير األشلية 
نسبة الغازات الدفيئة يف اجلو  ادلدن، واستهالك الطاقة من الوقود األحفوري الذي يزيد من

َت أحد ىذه (. حيث يشUNEP, 2007مثل غاز اثين أكسيد الكربون وادليثان )
% من االنبعاث اإلمجالية لغازات 70هم يف إطالق نسبة تصل إىل التقارير أن ادلدن تس
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 % من رلموع الطاقة العادلية ادلتولدة يتم75االحتباس احلراري يف العامل، وأن أكثر من 
  (.IEA, 2007استهالكها داخل ادلدن )

ونتيجة لغياب أغلب مؤسسات الدولة خاصة الرقابية واألمنية وعدم وجود سلططات 
انتشرت ادلخططات السكنية العشوائية شلا  ؛حديثة منظمة ويف ظل الزايدة ادلطردة للسكان

أدى إىل االعتداء على ادلساحات ادلخصصة للحدائق وادلنتزىات، وألتهم العمران األراضي 
الزراعية وأراضي الفضاء داخل مدينة طربق وزليطها، من أجل ذلك جاءت فكرة ىذه 

 رارة. الدراسة لتسليط الضوء على العالقة بُت الزحف العمراين و درجات احل

 مشكلة الدراسة: .2
 :اآلتيُتحتاول الدراسة اإلجابة عن السؤالُت 

 ىل ىناك عالقة بُت الزحف العمراين وادلعدالت السنوية لدرجات احلرارة يف مدينة طربق؟ - أ
 ما مدى أتثَت الزحف العمراين على درجات احلرارة العظمى والصغرى و ادلعدل العام؟ - ب

 هدف الدراسة وأمهيتها: .3
ة إىل الكشف عن العالقة بُت الزحف العمراين والتغَت يف درجات هتدف الدراس

احلرارة، وذلك برصد الزحف العمراين على األراضي الزراعية واحلجرية حول مدينة طربق 
 وأتثَت ذلك على ادلعدالت السنوية لدرجات احلرارة العظمى والصغرى وادلعدل العام. 

لعمراين على التغَتات ادلناخية مبا خيدم وتكمن أمهية الدراسة يف توضيح أثر الزحف ا
ىذه الدراسة ميكن أن تكون حجر أساس  مشاريع التخطيط العمراين يف ادلستقبل، كما أن  

ناخ الدراسات ادلناخية حول ادلللمناخ احلضري يف مدينة طربق، خاصة وأن ادلنطقة تفتقر إىل 
 احلضري.

 الدراسات السابقة: .4
( عن 2018دراسة العاجزة ) اليت انقشت ىذا ادلوضوع؛برز الدراسات السابقة أمن 

العالقة بُت الزحف العمراين ومتوسط درجات احلرارة يف مشال مدينة الرايض لألعوام 
م ابستخدام تقنيات االستشعار عن بعد. وقد توصلت 2016م، 2000م، 1985

شهر إبريل من عام الدراسة إىل أنو كلما زادت ادلساحة العمرانية تزداد حرارة السطح، ففي 
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وصلت يف عام و  ،م°27.5 م بلغت2000بينما يف عام  م،°11.5كانت   1985
وابلتايل فإن العالقة بُت الزحف العمراين وارتفاع درجة حرارة السطح  .م°30 إىلم 2016

 خالل فًتة الدراسة كانت عالقة ارتباط طردية متوسطة. 
وأثره على درجات احلرارة الصغرى ( موضوع الزحف العمراين 2020وتناول صاحل )

(، حيث اعتمدت الدراسة على االستشعار عن بُعد 2018 – 1984يف دلتا النيل للفًتة )
وعلى البياانت ادلناخية اليت يقدمها النموذج األوريب، وتوصلت الدراسة إىل أن حجم الزحف 

ين يف منطقة دلتا عام، و أن أتثَت الزحف العمرا 34العمراين قد تضاعف ثالث مرات خالل 
النيل كان لو األثر الكبَت على الزايدة يف درجات احلرارة الصغرى. وىذا ما يؤكد أتثَت التوسع 
العمراين على ادليزانية احلرارية بتغَت األسطح األرضية من ادلساحات اخلضراء إىل اخلرساانت 

 اإلمسنتية والطرق اإلسفلتية.
ل االستشعار عن بعد ونظم ادلعلومات بدراسة عن تكام Salah (2010)كما قام 

( للكشف عن أتثَت الزحف العمراين ادلًتاكم للفًتة على درجة حرارة السطح GISاجلغرافية )
(. وقد أظهرت النتائج أن توزيع درجة حرارة سطح 2002-1961يف مدينة بغداد )

للمناطق احمليطة. األرض احلضرية كان سلتلفا جدا اعتماًدا على نوع الغطاء األرضي ادلختلفة 
حيث كانت درجات احلرارة اليومية منخفضة  يف ادلناطق ذات الغطاء ادلائي والنبايت مقارنة 

 ابدلناطق ذات الغطاء السكٍت والتجاري.
(، تناولت الدراسة التغَتات العمرانية وأثرىا على 2019دراسة قام هبا شاىُت، )

واعتمدت الدراسة على حتليل ادلرئيات الفضائية  نشأة ظاىرة اجلزر احلرارية يف مدينة الزقازيق،
(، وذلك لدراسة العالقة بُت الغطاء 2018 -2006 -1996 – 1986خالل أعوام )

األرضي واجلزر احلرارية احلضرية يف مدينة الزقازيق، وكشفت النتائج أن الكتلة العمرانية قد 
ساب األراضي الزراعية، شلا توسعت بشكل كبَت يف مدينة الزقازيق، وكل ذلك التوسع على ح

وبلغت أقصى اتساعها  م1986تسبب يف تشكيل نواة حرارية بدأت يف االتساع منذ عام 
م، وترتب على ذلك تغَت يف استخدام األرض يف ادلناطق احمليطة ابدلدينة، 2018يف عام 

وأوضح الباحث أن ىناك عالقة طردية بُت تطور مساحة العمران ومتوسط درجة احلرارة 
 السطحية مبنطقة الدراسة.
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Rahimzadeh (2019 ،)وىناك دراسة يف الوالايت ادلتحدة األمريكية قام هبا 
حول أتثَت الزحف العمراين على درجة احلرارة يف الوالايت ادلتحدة على مدى العقود األربعة 

ليل ادلاضية، حيث استخدم فيها تقنية االستشعار عن بعد ونظم ادلعلومات اجلغرافية لتح
( وقارهنا ببياانت درجات احلرارة 2012 - 1974تغَتات ادلساحات اخلضراء خالل الفًتة )

يف نفس الفًتة. واُستخدمت الطرق السريعة الواسعة حول ادلدن ادلركزية ابلوالايت كعينات 
قام ابلتأكد من دقة القياسات، عن طريق مقدار اخلطأ ادلشتق  دلؤشر التوسع احلضري. و

(. وأشارت نتائج الدراسة إىل وجود عالقة إجيابية MSAالتحليل اإلحصائي ) ابستخدام
وسببية بُت درجات احلرارة والزحف العمراين حول مجيع ادلدن ادلركزية. وأوضح أبن التطور 

 األفقي للمدينة يفرض عبًئا إضافًيا على درجة حرارة وسط ادلدينة.
حول تقييم الزحف Xuan (2018 ،) و  Thanhدراسة قام هبا كل من 

العمراين وأتثَتاتو على درجة احلرارة احمللية يف مدينة كانثو، فيتنام، واستعان الباحثان ببياانت 
نت نتائج الدراسة ، وبي  م2016 –1996الالندسات )األقمار االصطناعية( خالل الفًتة 

 0.8دينة مبقدار أن ىناك ارتفاع يف ادلعدل العام لدرجات احلرارة يف ادلنطقة احلضرية ابدل
درجة مئوية يف عام  32.5إىل  م1996درجة مئوية يف عام  31.7درجة مئوية من 

. وبينوا أيضًا أن التحضر والتوسع العمراين أدى إىل حتويل األراضي ادلفتوحة م2016
وادلساحات اخلضراء إىل أسطح اصطناعية تؤثر بشكل مباشر على درجة احلرارة داخل 

 ادلدينة.
 الدراسة: . منهجية5

اعتمدت الدراسة على التتبع الزمٍت للتطور العمراين يف مدينة طربق من خالل 
 Googleمت احلصول عليها من برانمج ) –لفًتات زمنية سلتلفة  -االستعانة بصور فضائية 

Earth pro 2007، 1996، 1985( لعدد من السنوات اختَت منها سنوات ،
ابدلخططات العمرانية اليت نفذت يف ادلدينة خالل تلك م، وقد دتت أيًضا مقارنتها 2018

 ادلدة، ومن مث مت حساب الزايدة العمرانية ونسب التغَت ابدلدينة.
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ادلناخية  عــة اليت توفرىا بعض ادلواقــــاعتمدت على البياانت ادلناخي رىـــــــومن جهة أخ
ودتثلت  األمريكية،( NASAالتابع لوكالة ) (1)(Powerوأشهرىا موقع مشروع ابور )

إىل  1985البياانت يف السالسل الشهرية لدرجات احلرارة العظمى والصغرى للمدة من 
(، وتقع يف اجلزء 62062م اخلاصة مبحطة أرصاد طربق، واليت حتمل الرمز الدويل )2018

شرقاً ويبلغ  230 563مشااًل، وخط طول  320 063الشمايل الغريب من ادلدينة عند دائرة عرض 
مًت فوق مستوى سطح البحر. ومن خالل ىذه البياانت مت حتديد  50ارتفاعها حوايل 

اجتاىات التغَت من حيث الزايدة أو النقصان يف ادلعدالت السنوية لدرجات احلرارة العظمى 
والصغرى وادلتوسط العام. وإلجياد العالقة اإلحصائية بُت ادلتغَتين )الزحف العمراين ودرجات 

 استخدام معامل االرتباط ومعادلة االحندار. احلرارة( مت 
 . منطقة الدراسة:6

تتمثل منطقة الدراسة يف احليز العمراين دلدينة طربق الواقعة على ساحل البحر ادلتوسط 
وبُت  320.073.20ًو  320.023.10ًيف الركن الشمايل الشرقي من ليبيا، بُت دائريت عرض 

قريباً. ودتتد من اندي الغوص شرقاً حىت جامعة ت 240.003.40ًو  230.513.30ًخطي طول 
كيلومًت ومن ساحل البحر ادلتوسط مشااًل حىت   12.200طربق غراًب مبسافة تصل إىل 

كيلومًتًا تقريباً، ابستثناء خليج   6.700مصفاة طربق لتكرير النفط جنواًب مبسافة تصل إىل 
 (.1تقريباً، شكل رقم ) (2)مربعاً كيلومًتاً   84طربق فإن منطقة الدراسة تشغل مساحة قدرىا

 .( موقع منطقة الدراسة1شكل )

 
                                                           

 :اإللكًتوين ادلوقععن طريق ميكن احلصول على البياانت ادلناخية 1 - 
https://power.larc.nasa.gov/data-access-viewer 

 .(Arc Map GIS 10.4مت حساب ادلساحات ابستخدام برانمج ) - 2

https://power.larc.nasa.gov/data-access-viewer
https://power.larc.nasa.gov/data-access-viewer
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 .النتائج وادلناقشة: 7
 . تطور الزحف العمران يف مدينة طربق واجتاهاته:1. 7

مدينة طربق كان ذلا وضع استثنائي فيما خيص تنفيذ ادلراحل التخطيطية يف ليبيا، 
السبعينيات، وابلتايل أتخرت مرحلة نتيجة ألحداث األزمة السياسية مع مصر يف أواخر 

(، وللتعرف على مدى 2014م )فتح هللا، 1991إعداد ادلخطط احلضري هبا حىت عام
 – 1985الزحف العمراين ــــــ ختطيطًيا كان أم عشوائًيا ــــــ الذي شهدتو ادلدينة خالل ادلدة )

، مث مت 2كم  84(؛ ُحددت منطقة الدراسة )مدينة طربق( مبساحة بلغت حوايل 2018
تقسيم ادلساحة إىل )مساحة عمرانية، مساحة األرض زراعية، ومساحة األرض حجرية(. 

( أن مساحة الكتلة العمرانية مبدينة طربق 2( والشكل رقم )1ويوضح كل من اجلدول رقم )
قد اتسعت كثَتًا على حساب األراضي الزراعية واحلجرية يف ادلدة الزمنية ادلشار إليها. ففي 

% 19أي ما يعادل  2كم15.600ادلساحة العمرانية تقدر حبوايل كانت   م1985 عام
% 8األراضي الزراعية واحلجرية دتثل فقط من إمجايل ادلساحة، يف حُت كانت مساحة 

 % على التوايل من ادلساحة الكلية دلنطقة الدراسة.73و
العمرانية تتسع ومع تطور الزحف السكاين وزايدة األنشطة البشرية بدأت ادلساحات   

% من 85( إىل حوايل 2018على حساب ادلساحات األخرى حىت وصلت يف عام )
إمجايل ادلساحة، أي ما يعادل أربع أضعاف ما كانت عليو. وابلنظر إىل التسلسل الزمٍت يف 

 – 1985( الذي يبُت تطور واجتاىات الزحف العمراين يف مدينة طربق للمدة )3الشكل )
التغَت يف الزحف ادلساحي هبا، حيث الزايدة ادلساحية للمعمور ( نالحظ مدى 2018

واضحة جدًا ومتفاوتة النسب واالجتاىات، كما أن الزحف مشل أغلب استعماالت األرض 
لكن الغالبية العظمى كانت لالستعمال السكٍت. إن ادلدينة أخذت اجتاه توسع مساحي 

(، ويف ادلدة حىت عام 1996إىل  1985بسيط حنو اجلنوب والغرب يف ادلدة من )
( كان الزحف العمراين للمدينة ابجتاه الشمال والغرب، يف حُت حدث توسع 2007)

( ويف أغلب االجتاىات 2018مساحي واضح وكبَت جدًا يف ادلدة ادلمتدة حىت عام )
 وبشكل أكثر يف اجتاه الشمال والشمال الغريب واجلنوب.
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حنو الزايدة يف ادلساحة العمرانية خالل ادلدة  ا سبق يتضح أن ىناك تغَت كبَتشل      
( من ربع ادلساحة إىل أكثر من ثالثة أرابع ادلساحة الكلية احملددة 2018 –1985)

% 1واضح يف مساحة األرض الزراعية حىت بلغ ة، يف ادلقابل حدث اخنفاض شديد و للمدين
 فقط من إمجايل ادلساحة. 

 الزراعية واحلجرية داخل مدينة طربق  ( الزحف العمراين على األراضي1جدول )
 م(2118 – 1985خالل ادلدة )

 إمجايل ادلساحة أرض حجرية أراضي زراعية العمران ادلتغريات السنة
 84.100 61.800 6.700 15.600 2ادلساحة كم 1985

1996 
 84.100 51.700 4.200 28.200 2ادلساحة كم

 - 10.100 - 2500 - 12.600 2مقدار التغَت كم
 - %16.3 - %37.3 - %80.7 نسبة التغَت

2117 
 84.100 39.500 2.700 41.900 2ادلساحة كم

 - 12.200 - 1.500 - 13.700 2مقدار التغَت كم
 - %23.6 - %35.7 - %48.6 نسبة التغَت

2118 
 84.100 11.300 1.200 71.600 2ادلساحة كم

 - 28.200 - 1.500 - 29.700 2مقدار التغَت كم
 - %71.4 - %55.5 - %70.9 نسبة التغَت

 ،1985 للسنوات: Google Earth pro (Historical Imagery،) اعتمادًا على صور ُتإعداد الباحث ادلصدر:
 (.Arc Map 10.4مت حساب ادلساحات عن طريق برانمج )م، و 2018، 2007، 1996

 
 الزراعية واحلجرية( التوزيع النسيب للمساحات العمرانية و األراضي 2شكل )

 م(2118 – 1985داخل مدينة طربق خالل ادلدة )
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 اعتماداً على اجلدول السابق.إعداد الباحثون  ادلصدر: 

 
 م(2118 – 1985( تطور الزحف العمراين يف مدينة طربق للمدة )3شكل )

 
ابستخدام برانمج  Google Earth Pro(Historical Imagery،) إعداد الباحثون استنادًا على صور ادلصدر:

(Arc Map 10.4.) 

 . التغريات السنوية لدرجات احلرارة واجتاهاهتا  2. 7
قصد ابلتغَتات احلرارية مقدار الزايدة أو النقصان يف درجات احلرارة واحنرافاهتا عن يُ 

ادلعدل العام على طول ادلدة الزمنية ادلشمولة ابلدراسة، وىذا يؤدي إىل خلق فًتات متقطعة 
تتجو للهبوط اترة وللصعود اترة أخرى بصرف النظر عن طول كل منها. ومن خالل 

50% 

3% 

47% 

2007 

 أراضً حجرٌة أراضً زراعٌة العمران

85% 

1% 
14% 2018 

 أراضً حجرٌة أراضً زراعٌة العمران
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ليت توضح التذبذب السنوي واجتاىات التغَت يف اخلصائص احلرارية ( وا6، 5، 4األشكال )
 : آييتيف زلطة طربق؛ نالحظ ما 

  ادلتوسط السنوي لدرجات احلرارة العظمى يكاد أن يكون مسار أفقي موازاًي الجتاه ادلعدل
العام مع وجود بعض الفًتات اليت يرتفع فيها ادلتوسط السنوي اترة وينخفض اترة أخرى. 

م( مث اخنفض °23.8م كان ادلعدل السنوي لدرجة احلرارة العظمى )1985سنة ففي 
م( لَتتفع رلدًد مرة أخرى وأستمر يف ىذا °23.2قلياًل يف السنتُت الالحقتُت إىل )

م(. بعد ذلك أرتفع °23.7ليتساوى مع ادلعدل العام عند ) م1993التذبذب حىت سنة 
وكانت ذروتو  2008طويلة نسبيًا حىت سنة  مرة أخرى واستمر فوق ادلعدل العام لفًتة

إىل  م2009ومن سنة  وىي أعلى قيمة يف فًتة الدراسة كلها. م2001م يف سنة 25°
 . م2018كان التذبذب حتت ادلعدل العام بقيم متفاوتة مث ارتفع يف سنة م  2017

 ه، ففي ادلتوسط السنوي لدرجات احلرارة الصغرى كان سلتلًفا عن سابقو من انحبة االجتا
البالغة  وهو أقل من درجة ادلعدل السنوي العامم(  °15.9كان ادلعدل )  م1985سنة 

م( وأخذ يف التذبذب ارتفاًعا واخنفاًضا ولكن حتت ادلعدل العام ومتجًها بشكل 16.5°)
، وكانت أقل قيمة ذلذا ادلعدل يف ىذه ادلدة قد م2001عام وتدرجيي إىل أعلى حىت سنة 

ختطى ادلعدل  م2002. وابتداًء من سنة م1992م( يف سنة °14.3وصلت إىل )
السنوي حاجز ادلعدل العام واستمر يف االرتفاع ولكن بشكل متذبذب وتدرجيي أيًضا 

واليت تعد أعلى قيمة للمتوسطات السنوية  م2018م( يف سنة °18.2حىت وصل إىل )
 لدرجة احلرارة الصغرى.

 ( فهو ال خيتلف كثَتًا عن أما ادلتوسط السنوي لدرجات احلرارة )العظمى + الصغرى
ادلتوسط السنوي لدرجات احلرارة الصغرى من حيث االجتاه كونو يبدأ مبعدالت اقل من 

إىل سنة  م1985ففي الفًتة من سنة   ،ادلعدل السنوي العام وينتهي مبعدالت أعلى منو
قيمو تًتاوح  م( وكانت°19.9ظل ادلعدل السنوي يتأرجح حتت ادلعدل العام ) م1997

م( ومتجًها بشكل عام إىل األعلى، لَتتفع بعدىا إىل °19.7م( و )°18.5بُت )
واليت تعد نقطة انتقال ادلعدل إىل أعلى وبدرجات متفاوتة  م1998م( يف سنة 20.3°)

ابستثناء أربع سنوات منها اثنُت كان فيها ادلعدل متساواي مع ادلعدل العام اثنُت كان أقل 
 .   م2008م سنة °20.8عام، أما أعلى قيمة للمعدل العام فكانت من ادلعدل ال
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( اجتاهات التغري يف ادلعدالت السنوية واحنرافها عن ادلعدل السنوي العام                                                    4شكل )
 م(2118 -1985لدرجات احلرارة العظمى يف حمطة طربق للمدة )

 
 (.1 اعتماًدا على ادللحق )ُتإعداد الباحث ادلصدر:

( اجتاهات التغري يف ادلعدالت السنوية واحنرافها عن ادلعدل السنوي العام                                                    5شكل )
 م(2118 -1985لدرجات احلرارة الصغرى يف حمطة طربق للمدة )

 
 (.2على ادللحق )  اعتماداً ُتإعداد الباحث ادلصدر:

( اجتاهات التغري يف ادلعدالت السنوية واحنرافها عن ادلعدل السنوي العام                                                  6شكل )
 م(2118 -1985لدرجات احلرارة يف حمطة طربق للمدة )

 
 (.3 اعتماداً على ادللحق )ُت: إعداد الباحثادلصدر 
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 العمراين على درجات احلرارة يف مدينة طربق: . أثر الزحف3. 7
الزحف العمراين للمدن وما يصاحبو من زايدة يف األنشطة البشرية ادلختلفة غالًبا ما 

واليت بدورىا تؤثر على مناخ تلك ادلدن السيما درجة  ،حرارية وملواثت انبعااثتتنجم عنو 
ومن خالل الدراسة وبيان مراحل الزحف  ،(2009 آل سعود،احلرارة مقارنة مبحيطها )

من جهة، ومعرفة اجتاىات التغَت يف درجات  م2018إىل  م1985العمراين يف ادلدة من 
احلرارة العظمى والصغرى وادلتوسطات السنوية يف ذات ادلدة من جهة أخرى وكما ىو واضح 

 (.7من خالل العالقة البيانية شكل )

 زحف العمراين وادلعدالت السنوية لدرجات احلرارة ( العالقة البيانية بني ال7شكل)
 (2118-1985يف مدينة طربق للمدة )

 
 .ُت: عمل الباحثادلصدر

ومن خالل دراسة عالقة االرتباط واالحندار بُت الزحف العمراين ودرجات احلرارة 
 :آييتاتضح ما 
 . أثر الزحف العمراين على درجات احلرارة العظمى:1.3.7

عند مقارنة التغَتات السنوية يف درجة احلرارة العظمى من حيث الزايدة أو النقصان 
وربط ذلك ابلتغَت الكبَت احلاصل يف احليز العمراين للمدينة تبُت أنو ال يوجد أي ارتفاع يذكر 
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ا يدل على عدم وجود عالقة بنب ادلتغَتين، حيث كان اجتاه سلسلة يف ىذه ادلتوسطات، شل  
 م1985م( سنة °23.8السنوية لدرجات احلرارة العظمي شبو أفقي، حيث كان ) ادلعدالت

. كما أن العالقة اإلحصائية بُت الزحف العمراين كمتغَت م2018ونفس القيمة يف سنة 
مستقل وأتثَتىا على درجات احلرارة العظمى كمتغَت اتبع ابستخدام كل من معامل االرتباط 

 (. 8على عدم وجود ارتباط بينهما، شكل ) ومعادلة االحندار أكدت
 .  أثر الزحف العمراين على درجات احلرارة الصغرى:  2.3.7
الزحف العمراين من أكثر ادلؤثرات على ارتفاع درجات احلرارة الصغرى وبشكل  د  يـُع3 

لقد أثبتت العديد من دراسات ادلناخ احلضري َته على درجات احلرارة العظمى، و أكرب من أتث
 Leiن ىناك عالقة طردية بُت الزحف العمراين و درجات احلرارة الصغرى داخل ادلدن )أ

Li, et al., 2015 وىذا ما تؤكده ىذه الدراسة أيًضا، حيث نالحظ أن االجتاه العام .)
للمعدالت السنوية لدرجات احلرارة الصغرى كان حنو الزايدة أي أنو يف حالة ارتفاع مستمر 

م( °18.2وارتفع إىل ) م1985م( سنة °15.9بذابت، حيث كان )رغم وجود بعض التذ
، وىي نفس ادلدة الزمنية اليت زاد فيها احليز العمراين يف ادلدينة من م2018سنة 

( وبنسبة 2كم  71.6% من إمجايل مساحة ادلدينة إىل )19( وبنسبة تصل إىل 2كم15.6)
الزراعية واحلجرية. ولتأكيد % من إمجايل ذات ادلساحة على حساب األراضي 85تصل إىل 

ذلك أشارت العالقات االرتباطية اإلحصائية ابستخدام معامل االرتباط واالحندار؛ إىل وجود 
ارتباط اجيايب قوي بُت الزحف العمراين وارتفاع ادلعدالت السنوية لدرجات احلرارة الصغرى، 

من  (%91)مبعٌت أن حوايل  (0.944)( يساوي R2حيث كان معامل التحديد )
التغَتات يف ادلتغَت التابع )ادلعدالت السنوية لدرجات احلرارة الصغرى( ميكن إرجاعها للتوسع 

سفليت ذلا . ومرد ذلك أن األسطح ذات الًتكيب األمسنيت واال(9شكل ) العمراين ابدلدينة،
القدرة على امتصاص احلرارة واالحتفاظ هبا بدرجة أكثر من األسطح اخلضراء أو احلجرية 

 ىيك عن االنبعاث الكربونية من وسائل النقل وادلناطق الصناعية.    ان
 . أتثري الزحف العمراين على ادلعدل العام لدرجات احلرارة:3.3.7

ادلعدل العام لدرجات احلرارة أيًضا يتجو تدرجيًيا إىل أعلى ولكن بدرجة أقل، نتيجة 
وارتفع  م1985م( سنة °19.7) لتأثره مبعدالت احلرارة العظمى والصغرى مًعا. فقد كان
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، األمر الذي يشَت إىل وجود عالقة بُت ُمتغَتي الدراسة، م2018م( سنة °20.7إىل )
وىذا ما بينتو العالقة البيانية واالرتباطيو بينهما، حيث أشار ادلعامل اإلحصائي إىل وجود 

أي أن  (1.577( يساوي )R2عالقة ارتباط موجبة ولكنها ضعيفة نسبًيا مبعامل التحديد )
من التغَتات يف ادلعدل السنوي لدرجة احلرارة ميكن إرجاعها للتوسع  %(57)ما نسبتو 

 . (10شكل )العمراين ابدلدينة، 
 (2118 -1985( العالقة بني الزحف  العمراين ودرجات احلرارة العظمى يف حمطة طربق للمدة )8شكل )

 
 (. Microsoft Excel ابستخدام برانمج )ُتعمل الباحث ادلصدر:

 -1985( العالقة بني الزحف  العمراين ودرجات احلرارة الصغرى يف حمطة طربق للمدة )9شكل )
2118) 

 
 (. Microsoft Excel ابستخدام برانمج )ُتعمل الباحث ادلصدر: 
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 2مساحة التوسع العمرانً كم
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y = 0.053x + 14.42 
R² = 0.944 
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 2مساحة التوسع العمرانً كم

 ال يوجد ارتباط و انحدار النتيجة:

 و انحدار موجب  ارتباط  النتيجة:
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 (2118 -1985الزحف  العمراين وادلعدل السنوي لدرجات احلرارة يف حمطة طربق للمدة ) ( العالقة بني9شكل )

 
 (. Microsoft Excel ابستخدام برانمج )ُتعمل الباحث ادلصدر:

 . اخلامتة:8
تناولت ىذه الدراسة الكشف عن العالقة بُت الزحف العمراين ـــــ ختطيطًيا كان أم 
عشوائًيا ــــــ والتغَت يف ادلعدالت السنوية لدرجات احلرارة، وذلك عن طريق تتبع زايدة 
ادلساحات العمرانية على حساب األراضي الزراعية واحلجرية مبدينة طربق وأتثَت ذلك على 

ية لدرجات احلرارة العظمى والصغرى وادلعدل العام. وقد استنتجت الدراسة ادلعدالت السنو 
أن ىناك عالقة ارتباط اجيابية قوية وذات داللة إحصائية بُت الزحف العمراين وادلعدالت 
السنوية لدرجات احلرارة الصغرى، واجيابية ضعيفة مع ادلعدل السنوي العام، بينما كانت 

السنوية لدرجات احلرارة العظمى. أي أن الزايدة السريعة يف  العالقة صفرية مع ادلعدالت
( تبعها ارتفاع ملحوظ  يف درجات احلرارة 2018ــــــــ  1985ادلساحة العمرانية خالل ادلدة )

 الصغرى. 
 :آييتومن خالل ما سبق توصي الدراسة مبا 

التقنيات ضرورة االستمرار يف إجراء دراسات حول ادلناخ احلضري، ُتستخدم فيها  .1
 احلديثة، خاصة فيما يتعلق ابجلزر احلرارية داخل مدينة طربق.

 االىتمام حبمالت التشجَت والعمل على زايدة ادلساحات اخلضراء يف مدينة طربق.  .2
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م( يف مادتو احلادية واخلمسون 2003و.ر/ 1371تفعيل قانون محاية البيئة لسنة ) .3
تقضي حبماية ادلساحات اخلضراء  يف الفصل السادس اخلاص إبصحاح البيئة، واليت

 داخل ادلدن، وجترمي كل من يتعدى على ادلخططات السكنية.
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 . ادلالحق:11
 م( )°( ادلتوسطات الشهرية لدرجات احلرارة العظمى 1ملحق )

 (2118-1985يف حمطة طربق للمدة )
 ادلعدل السنوي ديسمرب نوفمرب أكتوبر سبتمرب أغسطس يوليو يونيو مايو أبريل مارس فرباير يناير السنة

1985 18.5 17.9 20.3 24.6 25.9 27.7 28.1 28.9 27.2 23.8 23.7 18.9 23.8 
1986 17.7 19.3 19.3 22.5 22.7 28.1 28.8 29.5 28.5 24.6 20.4 17.3 23.2 
1987 18.0 19.1 16.1 20.4 23.7 26.9 28.2 29.4 28.5 25.9 22.9 19.6 23.2 
1988 17.7 17.1 20.1 22.7 26.4 30.3 30.4 29.6 29.9 25.4 21.1 18.0 24.1 
1989 15.0 17.0 20.4 24.0 25.1 27.4 28.3 28.8 29.4 25.2 22.8 19.7 23.6 
1990 16.8 17.5 20.2 23.4 24.1 28.9 28.7 29.1 28.5 27.6 24.8 20.0 24.1 
1991 17.3 17.7 21.4 22.4 24.8 26.7 28.3 29.3 28.3 28.9 22.5 15.9 23.6 
1992 15.5 15.2 19.0 21.9 23.8 27.5 28.3 29.0 27.0 29.5 23.0 17.7 23.1 
1993 16.6 16.1 19.1 22.7 23.9 28.1 29.0 29.0 29.0 27.2 24.0 19.9 23.7 
1994 17.5 19.5 19.3 24.2 26.4 27.0 28.6 30.6 29.3 26.3 21.7 19.0 24.1 
1995 17.3 18.8 20.4 23.3 24.4 29.4 29.3 29.8 30.2 24.8 21.2 19.5 24.0 
1996 17.2 18.8 19.3 21.3 25.3 26.8 28.3 29.4 32.3 25.4 22.4 20.4 23.9 
1997 18.5 17.8 19.1 21.1 25.3 29.2 29.4 29.2 27.9 27.0 24.4 19.8 24.1 
1998 18.7 18.3 17.5 23.8 24.8 26.7 29.5 30.6 30.0 27.0 23.0 17.7 24.0 
1999 17.3 17.6 20.5 22.1 26.2 27.9 28.2 30.3 29.4 27.8 24.6 20.5 24.4 
2000 16.2 17.5 20.6 24.7 25.0 27.2 29.2 29.4 29.2 26.5 24.2 21.2 24.2 
2001 20.6 19.8 24.6 23.7 25.9 26.9 30.1 30.1 30.3 26.4 23.4 17.8 25.0 
2002 16.2 19.1 19.7 23.1 24.0 27.1 30.4 30.6 30.0 27.3 24.0 20.6 24.3 
2003 19.3 16.0 17.5 21.3 24.5 27.4 29.1 29.7 29.2 28.9 23.7 19.1 23.8 
2004 16.9 18.3 19.8 23.0 24.7 27.0 29.6 29.3 28.8 27.8 23.6 19.3 24.0 
2005 17.1 17.5 20.0 21.7 26.2 26.4 29.8 30.3 29.2 25.7 22.5 19.3 23.8 
2006 16.9 18.2 20.6 22.5 24.7 27.2 28.4 30.7 29.4 25.9 20.7 18.9 23.7 
2007 17.7 18.4 21.8 21.2 24.2 28.2 30.0 30.4 29.0 27.5 24.2 19.2 24.3 
2008 17.5 16.9 23.3 25.7 25.5 27.8 29.7 30.1 29.4 26.4 24.4 20.1 24.7 
2009 17.7 16.6 18.2 21.3 23.1 27.8 28.9 28.6 28.3 25.8 21.2 19.2 23.0 
2010 17.6 16.6 19.8 21.5 25.2 27.2 28.5 29.6 28.8 26.5 23.1 19.1 23.6 
2011 17.3 16.7 18.5 20.2 22.9 26.9 29.5 29.1 28.4 24.4 19.7 17.5 22.6 
2012 15.3 15.5 17.4 22.4 24.2 27.5 29.8 30.0 28.2 26.8 22.8 18.4 23.2 
2013 16.9 18.0 21.0 21.6 26.1 26.7 27.6 29.1 28.4 24.4 22.1 17.6 23.3 
2014 16.8 17.4 18.0 21.1 23.8 27.0 29.2 29.7 29.2 25.8 22.3 19.4 23.3 
2015 16.6 15.9 19.0 20.8 23.8 25.6 28.8 30.4 29.2 26.2 21.5 17.5 22.9 
2016 16.2 18.3 18.8 23.5 24.6 28.4 28.8 29.2 28.9 26.8 21.6 16.7 23.5 
2017 15.2 16.4 17.7 20.3 24.2 27.6 29.4 29.5 28.1 23.8 20.9 18.0 22.6 
2018 16.8 17.9 21.2 23.1 25.4 28.2 29.0 29.9 28.4 25.4 21.8 17.9 23.8 
ادلعدل 
 23.7 18.8 22.7 26.3 29 29.6 29 27.6 24.7 22.4 19.7 17.6 17.2 الشهري

 فوق ادلعدل الشهري لدرجات احلرارة العظمى.ة، درجات احلرارة  ظل*القيم ادل
 م. 2018- 1985: من عمل الباحثان اعتماداً على بياانت ادلركز الوطٍت لألرصاد اجلوية، طرابلس، ادلصدر
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 م( )°( ادلتوسطات الشهرية لدرجات احلرارة الصغرى 2ملحق )

 (2118-1985يف حمطة طربق للمدة )
 ديسمرب نوفمرب أكتوبر سبتمرب أغسطس يوليو يونيو مايو أبريل مارس فرباير يناير السنة

ادلعدل 
 السنوي

1985 9.9 9.5 12.0 13.9 16.7 19.7 21.9 23.3 21.2 16.4 14.6 11.7 15.9 
1986 9.3 9.5 12.0 14.0 16.2 20.4 22.6 24.1 21.8 17.7 14.3 10.1 16.0 
1987 8.8 10.6 8.9 12.3 15.1 19.4 22.2 24.1 22.1 18.9 14.1 12.9 15.8 
1988 9.5 9.7 10.4 13.4 16.1 19.9 23.2 23.3 21.9 17.4 12.1 8.9 15.5 
1989 8.9 9.1 11.4 14.2 16.1 19.0 21.8 22.4 21.8 17.2 13.6 10.7 15.5 
1990 9.5 9.4 11.4 13.4 16.6 20.0 21.5 22.6 21.3 18.9 15.2 9.6 15.8 
1991 9.7 9.3 12.1 14.4 16.0 19.1 21.4 22.8 20.5 18.4 13.2 8.9 15.5 
1992 9.8 9.2 9.8 9.9 12.1 16.1 19.6 22.4 20.1 17.8 14.9 10.3 14.3 
1993 10.0 7.2 9.5 12.8 15.1 19.2 21.8 22.2 21.9 19.0 15.3 11.2 15.4 
1994 9.7 9.1 11.0 12.9 16.7 19.0 22.7 22.8 21.8 18.9 14.6 10.5 15.8 
1995 7.9 10.1 11.6 12.3 15.5 21.5 22.0 22.1 21.5 16.9 11.1 8.7 15.1 
1996 8.1 8.2 8.7 10.5 15.0 19.9 21.5 22.9 21.7 15.9 14.0 8.3 14.6 
1997 8.0 8.5 8.4 10.3 19.5 20.0 21.3 22.6 20.9 18.1 13.9 10.7 15.2 
1998 10.7 11.1 10.1 14.9 17.2 19.8 23.3 24.4 22.6 18.9 14.0 10.5 16.5 
1999 9.9 9.0 10.5 13.1 18.3 21.2 23.0 24.1 22.3 19.4 14.8 11.0 16.4 
2000 9.2 8.8 10.4 13.9 16.3 19.5 21.6 22.7 21.0 18.4 14.5 10.6 15.6 
2001 7.5 7.7 10.3 12.2 17.0 19.7 22.8 24.5 23.5 18.9 14.2 9.9 15.7 
2002 9.4 10.4 12.4 14.3 18.1 21.6 24.8 24.9 24.5 19.7 15.7 11.4 17.3 
2003 11.6 9.7 10.7 14.0 17.9 21.4 23.4 24.3 23.0 21.6 16.6 11.4 17.1 
2004 8.8 10.7 13.1 13.6 17.1 19.0 22.2 22.8 21.9 19.2 15.6 11.9 16.3 
2005 10.4 9.6 12.1 14.2 17.6 20.4 23.5 24.6 22.9 19.7 15.5 12.0 16.9 
2006 9.7 10.5 12.0 14.8 17.8 21.5 23.6 24.7 23.4 19.4 14.0 12.4 17.0 
2007 11.6 10.9 13.0 15.0 18.3 21.6 23.7 24.7 23.1 19.9 14.9 11.7 17.4 
2008 10.5 10.7 13.9 16.0 18.3 22.0 24.0 24.5 23.6 19.8 17.4 12.9 17.8 
2009 12.0 11.0 11.7 14.3 17.0 21.4 23.4 23.5 23.1 20.8 16.6 13.3 17.3 
2010 11.6 12.8 13.6 15.4 17.6 20.9 23.1 24.0 23.3 21.2 16.7 13.2 17.8 
2011 12.7 11.7 12.7 14.1 16.9 20.8 23.3 23.9 23.5 19.7 15.3 12.8 17.3 
2012 11.1 10.2 12.1 14.7 17.5 21.2 24.0 24.7 23.1 21.5 18.4 14.0 17.7 
2013 11.5 11.2 13.5 14.8 18.8 20.5 22.4 23.9 23.3 20.3 17.5 13.9 17.6 
2014 12.3 12.1 12.7 14.6 17.2 20.5 23.2 24.2 23.8 20.7 17.3 14.1 17.7 
2015 11.1 10.5 12.5 14.3 17.2 20.2 23.0 25.4 24.0 21.3 17.5 14.8 17.7 
2016 11.6 12.5 12.5 15.7 18.0 21.9 23.6 24.2 23.5 21.2 17.4 13.2 17.9 
2017 10.1 11.0 12.3 13.9 17.6 21.0 23.7 24.4 22.8 19.6 16.0 13.9 17.2 
2018 12.0 12.3 13.5 15.9 18.5 21.9 23.6 24.9 23.6 20.8 17.5 14.0 18.2 
ادلعدل 
 16.5 11.7 15.3 19.3 22.5 23.7 22.8 20.4 17.0 13.8 11.6 10.1 10.1 الشهري

 ادلعدل الشهري لدرجات احلرارة الصغرى. لة، درجات احلرارة  فوقظل*القيم ادل
 م. 2018- 1985 اعتماداً على بياانت ادلركز الوطٍت لألرصاد اجلوية، طرابلس ُتمن عمل الباحث ادلصدر:
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 م( )°( ادلعدالت الشهرية لدرجات احلرارة العظمى و الصغرى 3ملحق )
 (2118-1985يف حمطة طربق للمدة )

 ديسمرب نوفمرب أكتوبر سبتمرب أغسطس يوليو يونيو مايو أبريل مارس فرباير يناير السنة
ادلعدل 
 السنوي

1985 14.2 13.7 15.0 19.3 21.3 23.7 25.0 26.1 24.2 20.1 19.2 14.2 19.7 
1986 13.5 14.4 15.7 18.3 19.5 24.3 25.7 26.8 25.2 21.2 17.4 13.5 19.6 
1987 13.4 14.9 14.0 16.4 19.4 23.2 25.2 26.8 25.3 22.4 18.5 13.4 19.4 
1988 13.6 13.4 13.8 18.1 21.3 25.1 26.8 26.5 25.9 21.4 16.6 13.6 19.7 
1989 12.0 13.1 14.2 19.1 20.6 23.2 25.1 25.6 25.6 21.2 18.2 12.0 19.2 
1990 13.2 13.5 14.5 18.4 20.4 24.5 25.1 25.9 24.9 23.3 20.0 13.2 19.7 
1991 13.5 13.5 14.9 18.4 20.4 22.9 24.9 26.1 24.4 23.7 17.9 13.5 19.5 
1992 12.7 12.2 12.5 15.9 18.0 21.8 24.0 25.7 23.6 23.7 19.0 12.7 18.5 
1993 13.3 11.7 12.8 17.8 19.5 23.7 25.4 25.6 25.5 23.1 19.7 13.3 19.3 
1994 13.6 14.3 15.3 18.6 21.6 23.0 25.7 26.7 25.6 22.6 18.2 13.6 19.9 
1995 12.6 14.5 15.2 17.8 20.0 25.5 25.7 26.0 25.9 20.9 16.2 12.6 19.4 
1996 12.7 13.5 13.8 15.9 20.2 23.4 24.9 26.2 27.0 20.7 18.2 12.7 19.1 
1997 13.3 13.2 13.1 15.7 22.4 24.6 25.4 25.9 24.4 22.6 19.2 13.3 19.4 
1998 14.7 14.7 14.2 19.4 21.0 23.3 26.4 27.5 26.3 23.0 18.5 14.7 20.3 
1999 13.6 13.3 14.1 17.6 22.3 24.6 25.6 27.2 25.9 23.6 19.7 13.6 20.1 
2000 12.7 13.2 14.0 19.3 20.7 23.4 25.4 26.1 25.1 22.5 19.4 12.7 19.5 
2001 14.1 13.8 15.1 18.0 21.5 23.3 26.5 27.3 26.9 22.7 18.8 14.1 20.2 
2002 12.8 14.8 15.8 18.7 21.1 24.4 27.6 27.8 27.3 23.5 19.9 12.8 20.5 
2003 15.5 12.9 13.4 17.7 21.2 24.4 26.3 27.0 26.1 25.3 20.2 15.5 20.5 
2004 12.9 14.5 15.7 18.3 20.9 23.0 25.9 26.1 25.4 23.5 19.6 12.9 19.9 
2005 13.8 13.6 14.8 18.0 21.9 23.4 26.7 27.5 26.1 22.7 19.0 13.8 20.1 
2006 13.3 14.4 15.1 18.7 21.3 24.4 26.0 27.7 26.4 22.7 17.4 13.3 20.1 
2007 14.7 14.7 15.7 18.1 21.3 24.9 26.9 27.6 26.1 23.7 19.6 14.7 20.7 
2008 14.0 13.8 15.4 20.9 21.9 24.9 26.9 27.3 26.5 23.1 20.9 14.0 20.8 
2009 14.9 13.8 14.2 17.8 20.1 24.6 26.2 26.1 25.7 23.3 18.9 14.9 20.0 
2010 14.6 14.7 15.1 18.5 21.4 24.1 25.8 26.8 26.1 23.9 19.9 14.6 20.5 
2011 15.0 14.2 14.7 17.2 19.9 23.9 26.4 26.5 26.0 22.1 17.5 15.0 19.9 
2012 13.2 12.9 13.8 18.6 20.9 24.4 26.9 27.4 25.7 24.2 20.6 13.2 20.2 
2013 14.2 14.6 15.8 18.2 22.5 23.6 25.0 26.5 25.9 22.4 19.8 14.2 20.2 
2014 14.6 14.8 15.1 17.9 20.5 23.8 26.2 27.0 26.5 23.3 19.8 14.6 20.3 
2015 13.9 13.2 14.2 17.6 20.5 22.9 25.9 27.9 26.6 23.8 19.5 13.9 20.0 
2016 13.9 15.4 15.4 19.6 21.3 25.2 26.2 26.7 26.2 24.0 19.5 13.9 20.6 
2017 12.7 13.7 14.4 17.1 20.9 24.3 26.6 27.0 25.5 21.7 18.5 12.7 19.6 
2018 14.4 15.1 15.7 19.5 22.0 25.1 26.3 27.4 26.0 23.1 19.7 14.4 20.7 
ادلعدل 
 19.9 13.6 19.0 22.8 25.7 26.7 25.9 24.0 20.8 18.1 14.6 13.9 13.6 الشهري

 *القيم ادلظللة، درجات احلرارة  فوق ادلعدل الشهري العام.
 م.2018- 1985داً على بياانت ادلركز الوطٍت لألرصاد اجلوية، طرابلس اعتما ُت: من عمل الباحثادلصدر


